
 انفصم انذراسي انثاَي –انهغح انعرتيح  – انخايسانصف  –األدائيح  انًهاو
 

 سًير انغرية       انفصم انذراسي انثاَي          –انهغح انعرتيح  – انخايسانصف  –انًهاو األدائيح       

 الميام األدائية )لغة عربية(
 األولىالميمة                      

 اقرأ غالف المنتج، ثم أكمل:
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 .....................................................................................................................( اسم المنتج: 1)
 ...........................................................................................................................( المكونات: 2)
 ......................................................................................................................... ( بمد المنشأ:3)
 . .................................................................................................................( طريقة الحفظ: 4)

  

 
 
 

 

 ..................................................................... .................................................................. االسم:
 ............................................................................ ........................................................... الصف:
 ....................................................................................................................................... المادة:

 



 انفصم انذراسي انثاَي –انهغح انعرتيح  – انخايسانصف  –األدائيح  انًهاو
 

 سًير انغرية       انفصم انذراسي انثاَي          –انهغح انعرتيح  – انخايسانصف  –انًهاو األدائيح       

 الميام األدائية )لغة عربية(              
 الميمة الثانية                     

  اإللكتروني، ثم حممو:بريد اقرأ ال
 nabil125@gmail.comمن: 
  ahmed.globalgroup@gmail.comإلى: 

 العمل.الموضوع: الشراكة في 
 أحمدعزيزي األستاذ 

منتجات الورقية إلنتاج صاحب مصنع  نبيلنفسي: أنا تحية طيبة وبعد، أعرفكم  ب 
ميل استخدام المواد البالستيكية الضارة بالبيئة صديقة لمبيئة، ييدف المشروع إلى تق

 وبالكائنات الحية.
 لقد سمعت عن شركتكم الموقرة، والتي تقوم بإنشاء مواقع إلكترونية لعرض المنتجات 

 ، ونسعي إلى القيام بشراكة معكم، أتمنى تحديد موعد مقابمة لعرض الفكرة.وتسويقيا
  .مع أطيب األمنياتوفي انتظار ردك دت بالتواصل معكم سع                   

 . ........................................................................................................................................................ ( الترحيب: 1) 
 . ........................................................................................................................................................  ( التعريف:2) 
 . ............................................................................................................................................ ( ىدف الرسالة:3) 
 . .................................................................................................................................................................... ( طمب:4) 
 . ................................................................................................................................................................... ( ختام:5) 
 
   
   

 ............................................................................ ........................................................... االسم:
 ............................................................................ ........................................................... الصف:

 ..................................................................................................................................المدرسة: 
 

mailto:Baseb.globalgroup@gmail.com


 انفصم انذراسي انثاَي –انهغح انعرتيح  – انخايسانصف  –األدائيح  انًهاو
 

 سًير انغرية       انفصم انذراسي انثاَي          –انهغح انعرتيح  – انخايسانصف  –انًهاو األدائيح       

 الميام األدائية )لغة عربية(              
 الثالثةالميمة                      

   استيقظَ  األسدُ  من النوم بعد أن سقط عميو فأرٌ ، َغِضَب األسدُ ، و أمسكَ  بالفأِر و قال 
لو: " أال تعمم أنني ممك الغابةِ ؟ أدرك الفأر أن مصيره ىو الموت، فقال: يا سيدي، أعمم 

 قوتك، و ال يميق بممكٍ  عظيمٍ  أن يقتلَ  فأًرا، اتركني وأعاىدك أن أساعدك يوًما ما.
  ضحك األسد و ألقى الفأَر وقال: سأرى كيف يحتاج األسد لمن ىو مثمك؟

     بعد أيام قميمة سقط األسد في شباك صيادٍ ، فَ زَ أَ رَ  األسدُ  بكل قوةٍ ، ىربت كل حيوانات 
الغابة، أما الفأر فانطمق جية الصوت، فوجد الفأر األسد في شبكة الصياد، فبدأ يقرض 

 الشبكة بأسنانو القوية، قرض الفأر جزءً ا كبيًرا من الشبكة وخرج األسد من الشبكة.
 
 
 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

 

 

 يا تحته خط تانجًهح اآلتيح:تعذ استثذال أعذ كتاتح انقصح 

 )أكم األسذ انفأر ورفط أٌ يتركه( 

 ............................................................................ ........................................................... االسم:
 ............................................................................ ........................................................... صف:ال



 انفصم انذراسي انثاَي –انهغح انعرتيح  – انخايسانصف  –األدائيح  انًهاو
 

 سًير انغرية       انفصم انذراسي انثاَي          –انهغح انعرتيح  – انخايسانصف  –انًهاو األدائيح       

 الميام األدائية )لغة عربية(             
 الرابعةمة المي                     

 اقرأ النموذج، ثم أجب
 
 
 
 
 
 

 حمل عناصر اإلعالن السابق
 ...........................................................................................................................موضوع اإلعالن:  (1)
 ....................................................................................................................... الُمعمن عن الرحمة: (2)
 ................................................................................................................................................. المكان: (3)
 ..................................................... الساعة: ..................................................... الزمان، اليوم: (4)
 .......................................................................................................................... الفئة الُمستيدَفة: (5)
 ....................................................................................................................... الجممة التحفيزية: (6)

  
 

 إعالن                            
 25المقبل  السبتاالبتدائية أنيا ستنظم يوم  السالمُتعمن مدرسة   

راغبي زيارة  ى، فعمف الخامس إلى حديقة األزىريناير لتالميذ الص
أن يسجموا أسماءىم بمكتب شئون الطالب بالمجان،  الحديقة

وستنطمق الحافمة في الساعة التاسعة صباًحا من أمام باب المدرسة.. 
 فييا إلى الطبيعة التي َتُبثُّ في نفوسنا الراحة وتمتع البصر.

 ............................................................................ ........................................................... االسم:
 ............................................................................ ........................................................... الصف:



 انفصم انذراسي انثاَي –انهغح انعرتيح  – انخايسانصف  –األدائيح  انًهاو
 

 سًير انغرية       انفصم انذراسي انثاَي          –انهغح انعرتيح  – انخايسانصف  –انًهاو األدائيح       

 الميام األدائية )لغة عربية(             
 الخامسةالميمة                       

 ن عن مسابقة لمجري استخدم التحميل التالي في كتابة إعال
 .الُمعمن : إدارة مركز شباب الجزيرة (1)
 الموضوع: مسابقة لمجري. (2)
 .يناير 25السبت الموافق الزمان: يوم  (3)
 .المكان: مركز شباب الجزيرة (4)
 سنة. 33 – 15الفئة المستيدفة: الشباب من سن  (5)
 تحميك من األمراض.الرياضة ممارسة الجممة التحفيزية:  (6)
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................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 ............................................................................ ........................................................... االسم:
 .................... ................................................................................................................... الصف:



 انفصم انذراسي انثاَي –انهغح انعرتيح  – انخايسانصف  –األدائيح  انًهاو
 

 سًير انغرية       انفصم انذراسي انثاَي          –انهغح انعرتيح  – انخايسانصف  –انًهاو األدائيح       

 الميام األدائية )لغة عربية(             
 السادسةالميمة                       

اكتب خبرا صحفًيا عن احتفال المدرسة يوم الخميس الماضي بمناسبة عيد 
ضور قيادات من وزارة التربية والتعميم، وتكريم المدرسات في األم بح

كممة(، مراعيا عناصر الخبر  133 – 63المدرسة بعدد كممات ما بين )
 التوصيات( –الحدث  –الحقائق  –الزمان  –المكان  –الصحفي )األشخاص 

 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 ............................................................................ ........................................................... االسم: .
 .................... ................................................................................................................... الصف:



 انفصم انذراسي انثاَي –انهغح انعرتيح  – انخايسانصف  –األدائيح  انًهاو
 

 سًير انغرية       انفصم انذراسي انثاَي          –انهغح انعرتيح  – انخايسانصف  –انًهاو األدائيح       

 الميام األدائية )لغة عربية(   إجابة
 الميمة األولى                     

 اقرأ غالف المنتج، ثم أكمل:
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  تونة قطع في الزيت. ( اسم المنتج:1)
  راثية.لحم التونة في زيت نباتي غير معالج باليندسة الو ( المكونات: 2)
 فيتنام  ( بمد المنشأ:3)
 تحفظ في مكان بارد وجاف. ( طريقة الحفظ: 4)

  

 
 
 

 

 ............................................................................ ........................................................... االسم:
 ............................................................................ ........................................................... الصف:
 ....................................................................................................................................... المادة:

 



 انفصم انذراسي انثاَي –انهغح انعرتيح  – انخايسانصف  –األدائيح  انًهاو
 

 سًير انغرية       انفصم انذراسي انثاَي          –انهغح انعرتيح  – انخايسانصف  –انًهاو األدائيح       

 الميام األدائية )لغة عربية(              
 الميمة الثانية                     

 اقرأ البريد اإللكتروني، ثم حممو: 
 nabil125@gmail.comمن: 
  ahmed.globalgroup@gmail.comإلى: 

 العمل.الموضوع: الشراكة في 
 أحمدعزيزي األستاذ 

إلنتاج منتجات الورقية صاحب مصنع  نبيلنفسي: أنا تحية طيبة وبعد، أعرفكم  ب 
صديقة لمبيئة، ييدف المشروع إلى تقميل استخدام المواد البالستيكية الضارة بالبيئة 

 حية.وبالكائنات ال
 لقد سمعت عن شركتكم الموقرة، والتي تقوم بإنشاء مواقع إلكترونية لعرض المنتجات 

 ، ونسعي إلى القيام بشراكة معكم، أتمنى تحديد موعد مقابمة لعرض الفكرة.وتسويقيا
  .سعدت بالتواصل معكم وفي انتظار ردك مع أطيب األمنيات                   

 .بعدتحية طيبة و  ( الترحيب:1) 

   أنا نبيل صاحب مصنع إلنتاج منتجات الورقية صديقة لمبيئة. ( التعريف:2) 
 .نسعي إلى القيام بشراكة معكم :( ىدف الرسالة3) 
  أتمنى تحديد موعد مقابمة لعرض الفكرة. ( طمب:4) 
 سعدت بالتواصل معكم وفي انتظار ردك مع أطيب األمنيات. ( ختام:5) 
 
   
   

 ............................................................................ ........................................................... االسم:
 ....... ................................................................................................................................ الصف:

 ..................................................................................................................................المدرسة: 
 

mailto:Baseb.globalgroup@gmail.com


 انفصم انذراسي انثاَي –انهغح انعرتيح  – انخايسانصف  –األدائيح  انًهاو
 

 سًير انغرية       انفصم انذراسي انثاَي          –انهغح انعرتيح  – انخايسانصف  –انًهاو األدائيح       

 الميام األدائية )لغة عربية(                
 الميمة الثالثة                       

   استيقظَ  األسدُ  من النوم بعد أن سقط عميو فأرٌ ، َغِضَب األسُد، و أمسكَ  بالفأِر و قال 
لو: " أال تعمم أنني ممك الغابةِ ؟ أدرك الفأر أن مصيره ىو الموت، فقال: يا سيدي، أعمم 

 قوتك، و ال يميق بممكٍ  عظيمٍ  أن يقتلَ  فأًرا، اتركني وأعاىدك أن أساعدك يوًما ما.
  ضحك األسد و ألقى الفأَر وقال: سأرى كيف يحتاج األسد لمن ىو مثمك؟

     بعد أيام قميمة سقط األسد في شباك صيادٍ ، فَ زَ أَ رَ  األسدُ  بكل قوةٍ ، ىربت كل حيوانات 
الغابة، أما الفأر فانطمق جية الصوت، فوجد الفأر األسد في شبكة الصياد، فبدأ يقرض 

 الشبكة بأسنانو القوية، قرض الفأر جزءً ا كبيًرا من الشبكة وخرج األسد من الشبكة.
 
 
 

                                    اإلجابة
 استيقظَ  األسدُ  من النوم بعد أن سقط عميو فأرٌ ، َغِضَب األسُد، و أمسكَ  بالفأِر و قال لو: " 
أال تعمم أنني ممك الغابةِ ؟ أدرك الفأر أن مصيره ىو الموت، فقال: يا سيدي، أعمم قوتك، 

 و ال يميق بممكٍ  عظيمٍ  أن يقتلَ  فأًرا، اتركني وأعاىدك أن أساعدك يوًما ما.
 أكل األسد الفأر، ورفض أن يتركو...

     بعد أيام قميمة سقط األسد في شباك صيادٍ ، فَ زَ أَ رَ  األسدُ  بكل قوةٍ ، ىربت كل حيوانات 
الغابة، ولم يجد األسد أحًدا يساعده في الخروج من الشبكة، أتى الصياد وزمالؤه 

 ووضعوا األسد في القفص.
 

 

 

 أعذ كتاتح انقصح تعذ استثذال يا تحته خط تانجًهح اآلتيح:

 )أكم األسذ انفأر ورفط أٌ يتركه( 

 ............................................................................ ........................................................... االسم:
 .............. ......................................................................................................................... الصف:



 انفصم انذراسي انثاَي –انهغح انعرتيح  – انخايسانصف  –األدائيح  انًهاو
 

 سًير انغرية       انفصم انذراسي انثاَي          –انهغح انعرتيح  – انخايسانصف  –انًهاو األدائيح       

 الميام األدائية )لغة عربية(             
 الرابعةالميمة                      

 اقرأ النموذج، ثم أجب
 
 
 
 
 
 

 حمل عناصر اإلعالن السابق
 رحمة إلى حديقة األزىر. : موضوع اإلعالن( 1)
  مدرسة السالم االبتدائية. الُمعمن عن الرحمة:( 2)
 حديقة األزىر.  المكان:( 3)
  التاسعة صباًحا. الساعة:  مارس 5السبت الموافق  الزمان، اليوم:( 4)
 تالميذ الصف الخامس.  الفئة الُمستيدَفة:( 5)
َتُبثُّ في نفوسنا الراحة  فييا إلى الطبيعة التي الجممة التحفيزية:( 6)

 وتمتع البصر.
  

 إعالن                            
 5ُتعمن مدرسة السالم االبتدائية أنيا ستنظم يوم السبت المقبل   

لتالميذ الصف الخامس إلى حديقة األزىر، فعمى راغبي زيارة  مارس
الحديقة أن يسجموا أسماءىم بمكتب شئون الطالب بالمجان، 

سعة صباًحا من أمام باب المدرسة.. وستنطمق الحافمة في الساعة التا
 فييا إلى الطبيعة التي َتُبثُّ في نفوسنا الراحة وتمتع البصر.

 ............................................................................ ........................................................... االسم:
 ............................................................................ ........................................................... الصف:



 انفصم انذراسي انثاَي –انهغح انعرتيح  – انخايسانصف  –األدائيح  انًهاو
 

 سًير انغرية       انفصم انذراسي انثاَي          –انهغح انعرتيح  – انخايسانصف  –انًهاو األدائيح       

 الميام األدائية )لغة عربية(             
 الخامسةالميمة                       

 استخدم التحميل التالي في كتابة إعال ن عن مسابقة لمجري
 .الُمعمن : إدارة مركز شباب الجزيرة( 1)
 الموضوع: مسابقة لمجري.( 2)
 .يناير 25لسبت الموافق االزمان: يوم ( 3)
 .المكان: مركز شباب الجزيرة( 4)
 سنة. 33 – 15الفئة المستيدفة: الشباب من سن ( 5)
 تحميك من األمراض.الرياضة الجممة التحفيزية: ممارسة ( 6)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يىو تعهٍ إدارج يكز شثاب انجزيرج عٍ تُظيى يساتقح نهجري      

سُح  00 0 52نهشثاب يٍ سٍ  يُاير 52انسثت انقادو انًىافق 

انساعح انعاشرج صثاًحا أياو يركز شثاب فقط، يتى انتجًع 

 انجزيرج تانقاهرج.

 يًارسح انرياظح تحًيك يٍ األيراض.   

 إدارج يركز شثاب انجزيرج                                          

 ............................................ ........................................................................................... االسم:
 ............................................................................ ........................................................... الصف:



 انفصم انذراسي انثاَي –انهغح انعرتيح  – انخايسانصف  –األدائيح  انًهاو
 

 سًير انغرية       انفصم انذراسي انثاَي          –انهغح انعرتيح  – انخايسانصف  –انًهاو األدائيح       

 الميام األدائية )لغة عربية(          
 السادسةالميمة                     

اكتب خبرا صحفًيا عن احتفال المدرسة يوم الخميس الماضي بمناسبة عيد 
ضور قيادات من وزارة التربية والتعميم، وتكريم المدرسات في األم بح

كممة(، مراعيا عناصر الخبر  133 – 63المدرسة بعدد كممات ما بين )
 التوصيات( –الحدث  –الحقائق  –الزمان  –المكان  –الصحفي )األشخاص 

 اإلجابة                            

     احتفمت مدرسة السالم االبتدائية أمس الثالثاء                                
 21 من مارس بمناسة عيد األم، وقد حضر الحفل

 كثير من قيادات وزارة التربية والعميم واإلدارة التعميمية.
    و قد ألقى مدير المدرسة كممة رحب فييا بالسادة الضيو ف، وتحدث عن 

 فضل األم وواجبنا نحوىا، وأعمن عن بداية فقرات الحفل.
    وبدأت فقرات الحفل، وقدم تالميذ المدرسة كثيًرا من العروض الفنية 

والرياضة، و أعجب الحاضرون بما قدمو التالميذ، وانتيى الحفل وعاد التالميذ 
 إلى منازليم مسرورين بما شاىدوه في الحفل.

. 

 

 

 ............................................................................ ........................................................... االسم:
 ............................................................................ ........................................................... الصف:

 

































 
       المختصر المفيد في العلم الفريد                                المهام اآلدائية                        

ثاني   لترم الا                                                             الصف الخامس االبتدائي      
 

 المهمة األولى :

 طلب منك أحد التجار أن تصمم له غالف منتج ما . 

صمم هذا الغالف مراعيًا اسم المنتج وبلد المنشأ ومعلومات  

ة وطريقة االستعمال.عن المنتج ومالحظات مهم  

 

 ...................... 

 

...........................................  

.......................................... 

.......................................... 

........................................... 

.......................................... 

........................................... 

 ..........................................  

.......................................... 

 ........................................................................... 

 ........................................................................... 



 
       المختصر المفيد في العلم الفريد                                المهام اآلدائية                        

ثاني   لترم الا                                                             الصف الخامس االبتدائي      
 

:  المهمة الثانية  

تطلب استئجار  "ةدار الحكممكتبة "مديرة  لمارإلى  أرسل رسالة

لقراءة للعمل مسابقة  فيةيساعتين أسبوعيًا في اإلجازة الص المكتبة

الل  على القراءة من خطفال الحرة وهدف المشروع هو تشجيع األ

.أدبية وفنية عمل مسابقة للقراءة الحرة يصاحبها أعمال   
  

 من : ....................... 

 إلى : ....................... 

 الموضوع : ................. 

 ............................... 

................................................................

................... .................... .................... .....

................... .................... .................... .....

................... .................... .................... .....

................... .................... .................... .....

................... .................... .................... .....

................... .................... .................... .....

................... .................... .................... .....

................... .................... .................... .....

.............. .  



 
       المختصر المفيد في العلم الفريد                                المهام اآلدائية                        

ثاني   لترم الا                                                             الصف الخامس االبتدائي      
 

 

ة : المهمة الثالث  

ألف قصة قصيرة واكتبها ثم غير حدثًا واكتبها مرة أخرى مع تغيير 

الزمان / الشخصيات / المقدمة  /ما يلزم ومراعاة عناصرها ) المكان

ة التسلسل المنطقي . الحبكة / الخاتمة / عنوان جذاب ( مع مراعا /  

.............. .....                القصة األولى :  

 ............................................................................

................... .................... .................... ................ .

................... .................... .................... ................ .

................... .................... .................... ................ .

................... .................... .................... ................ .

................... .................... .................... ................ .

................... .................... .................... ................ .

................... .................... .................... ................ .  

قصة الثانية :                ............................ال  

 ............................................................................

................... .................... .................... ................ .

................... .................... .................... ................ .

................... .................... .................... ................ .

................... .................... .................... ................ .  

 ............................................................................ 



 
       المختصر المفيد في العلم الفريد                                المهام اآلدائية                        

ثاني   لترم الا                                                             الصف الخامس االبتدائي      
 

 المهمة الرابعة :

ت, بل يجب أن  اضة من باب التسلية وقضاء الوقليست ممارسة الري)

باب بأهمية .(اكتب مقااًل تقنع فيه الشسلوب حياةتكون الرياضة أ

 ممارسة الرياضة.

 ............................... 

 ............................................................................

................... .................... .................... .................  

 ............................................................................

................... .................... .................... ................ .

................... .................... .................... ................ .

................... .................... .................... ................ .

................... .................... .................... ................ .

................... .................... .................... ................ .

................... .................... .................... ................ .

................... .................... .................... ................ .  

 ............................................................................

................... .................... .................... ................ .

................... .................... .................... ................ .

................... .................... .................... ................ .

................... .................... .................... ................ .

................... .................... .................... ................ .  



 
       المختصر المفيد في العلم الفريد                                المهام اآلدائية                        

ثاني   لترم الا                                                             الصف الخامس االبتدائي      
 

 المهمة الخامسة : 

التي  ألمانياو مصر منتخبياكتب خبر صحفي عن نتيجة مباراة بين 

يوم   دولياستاد القاهرة الب انتهت بالتعادل السلبي للفريقين وكانت

التي حضرها وزير الشباب والجمعة الماضي التاسعة مساًء 

 والرياضة وقد أوصى بــــ : 

. االستمرار على المنافسة الشريفة  

 بذل الجهد والتمرين الشاق للفوز بالبطولة.

.......................... 

 ............................................................................

................... .................... .................... ................ .

................... .................... .................... ................ .

................... .................... .................... ................ .

................... .................... .................... ................ .

................... .................... .................... ................ .

................... .................... .................... ................ .

................... .................... .................... ................ .  

 ............................................................................

................... .................... .................... ................ .

................... .................... .................... ................ .

................... .................... .................... ................ .

................... .................... .................... ................ .  



 
       المختصر المفيد في العلم الفريد                                المهام اآلدائية                        

ثاني   لترم الا                                                             الصف الخامس االبتدائي      
 

: سادسةهمة الالم  

لى مدينة  اكتب إعالنًا عن رحلة مدرسية للصف الخامس االبتدائي إ

, مراعيًا عناصر اإلعالن .األقصر لزيارة آثارنا الرائعة   

 
 

....................................................................

................... .................... .................... .........

................... .................... .................... .........

................... .................... .................... .........

................... .................... .................... .........

................... .................... .................... .........

................... .................... .................... .........

................... .................... .................... .........

................... .................... .................... .........

................... .................... .................... .........  

 

...................              

................. ..............  

الن ـعإ  
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